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مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

چکیده
انقالب اسالمی در ایران ،همواره به دنبال رسیدن به یک جامعه اسالمی واقعی ،جامعهای بر محور عدالت ،پیشرفت و
معنویت بوده است .برای رسیدن به این آرمان ،برنامهها و سیاستهای کلی زیادی تدوین و به اجرا در آمده است.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته برای رسیدن به آرمآنهای مذکور میباشد .الگوی
حاکم بر این الگو ،یک دید جامعنگر و دارای سیاستهای بلندمدت و راهبردی بوده و فقط مربوط به دوران تحریم اقتصادی
نیست .هدف از این مقاله ،ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن وظایف حوزههای مختلف جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی تعیین میشود .این تحقیق به دنبال تعیین نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک به منظور تحقق اقتصاد
مقاومتی است .با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده ،نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک تحقق اقتصاد
مقاومتی مشخص شده است.
واژههای کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،الگوی اقتصادی ،برنامهریزی استراتژیک.
دریافت7331/5/27 :

اصالح7331/8/2 :

پذیرش7331/8/23 :

 -1مقدمه
علت قوی شدن ملتها ،تقویت سه عنصر اقتصاد ،فرهنگ و علم و دانش در آن ملتها میباشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
ملتهای مختلف در هر برههای از تار یخ بشری در جهت تقویت خود و به علت مشکالت خاص اقتصادی که در آن شرایط مکانی
و زمانی وجود داشته ،نظر یههای اقتصادی مختلفی تحت عناوینی مانند اقتصاد کینزی ،اقتصاد مارکسیستی ،اقتصاد آزاد و  ...ارائه
دادهاند (جعفری و آهنگری .)4934 ،امروزه با روشن شدن ضعف در نظامهای اقتصادی شرق و غرب (ملک علیپور و پور پیر،
 ،)4934امکان ارائه و مطرح شدن نظام اقتصادی اسالمی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی با مولفههای اسالمی به وضوح دیده
میشود و نظام اقتصادی اسالمی قابلیت تبدیل شدن به مکتب اقتصادی در جهان را دارا میباشد.
انقالب اسالمی در ایران ،همواره به دنبال رسیدن به یک جامعه اسالمی واقعی ،جامعهای بر محور عدالت ،پیشرفت و معنویت بوده
است .برای رسیدن به این آرمان ،برنامهها و سیاستهای کلی زیادی تدوین و به اجرا در آمده است (حسینی خامنهای.)4931 ،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته اقتصادی مانند سیاست تولید ملی ،سیاستهای اصل
 11و غیره میباشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
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اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم و به علت مشکالت ناشی از آن در یک دهه اخیر پیریزی و ارائه شده است .اما تفکر

ً
در دهه اخیر ،دشمنان کشور در میدآنهای واقعی ،تنها دو حربه تهدید نظامی و تحر یم اقتصادی را مطرح میکنند .مطمئنا
مقابله با هر دو تهدید ،روش خاص خود را دارد .روش مقابله با تحر یم اقتصادی را می توان در استفاده از الگوی اقتصاد
مقاومتی جستجو کرد (حسینی خامنهای.)4939 ،
الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحر یم و به علت مشکالت ناشی از آن ،در یک دهه اخیر پی ر یزی و ارائه شده ،اما دید و
تفکر حاکم بر این الگو ،یک دید کلی است و دارای سیاستهای بلندمدت و راهبردی بوده و فقط مربوط به دوران تحر یم
اقتصادی نیست .این سیاستها در چارچوب مشخص شده ،انعطافپذیر بوده و با گذر زمان ،با توجه به مسائل پیش آمده و
پیشرفتهای حاصل شده قابل توسعه میباشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
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کلیات و چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی با تالش رهبر معظم انقالب و مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی
ً
از اقتصاددانان کشور تهیه و ارائه شده است و مطمئنا برای تکمیل شدن ،نیاز به تالش اندیشمندان و اساتید دانشگاهی و
اقتصادی کشور دارد .یکی از روشهای موثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،تدوین دقیق و جامع برنامه استراتژیک در حوزههای
مختلف جامعه است .برای این منظور نیاز است که افراد مختلف قبل از حرکت در این مسیر با گامهای الزم برای تدوین برنامه

 1-1پیشینه پژوهش
نوفرستی ( )4931اقتصاد مقاومتی را مفهومی معادل با تاب آوری 4اقتصادی و پایدار ی 1اقتصادی میداند و آن را حاصل
یک فرایند بهینهیابی مقید میداند؛ همچنین معتقد است دو نوع اقدام ،قبل از بحران و پس از وقوع بحران برای مقاوم ساز ی
اقتصادی قابل تصور است .میرمعزی ( )4931عنصر اصلی در اقتصاد مقاومتی را بحث جهادی بودن آن میداند و تاکید
میکند که در صورت تحقق نیافتن آن ،دیگر عناصر اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت .سلیمانی و حسین زاده ()4931
معتقدند برای استخراج و پیادهسازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی ،بایستی دیپلماسی اقتصادی با سه مؤلفهی دسـترسی بـه
بـازارهای جهانی ،جذب سرمایههای خارجی و حفظ اقتصاد ملی در مقابل چالشهای اقتصاد جهانی و با توجه به رویکردهای
کلی اقتصاد مقاومتی مانند جهادی بودن ،انعطافپذیری ،درونزایی و برونگرایی در قالب یک ضرب ماتر یسی مفهومی تدوین
و اجرا شود .راثی و محسنی ( )4931در تحقیق خود به بررسی مولفههای اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت طی دوره
 4934-4911پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که مولفه سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و
معنیداری بر اقتصاد کشور داشته و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی میباشد.
محسنی زنوزی و صادق وند ( )4931تحقیقی بر اساس مدل مبتنی بر تابع تولید کاب داگالس و الگوی خود رگرسیونی با
وقفههای توز یعشده انجام و نشان دادهاند شاخصهای اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانشبنیان ،اصالح الگوی مصرف ،کاهش
وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کالن در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی کشور دارند.
در این پژوهش ،رشد نیروی کار ،بزرگتر ین ضر یب را دارا بوده و بیشتر ین تاثیر در رشد اقتصادی را دارا میباشد .اهمیت این
مسئله در کنترل نرخ بیکاری در کشور حائز اهمیت فراوان است.
مقتدایی و یاوران ( )4931در تحقیق خود شاخصهای  11گانه اقتصاد مقاومتی را با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره
اولو یتبندی نموده و وابستگیهای موجود میان آنها را با روش دیماتل به دست آوردهاند .نو یسندگان واژه ،تابآور ی
اقتصادی را نزدیکتر ین واژه به اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی میدانند .طبق تحقیق انجام شده "ایجاد هماهنگی در
سیاستهای اقتصاد مقاومتی" موثرتر ین شاخص و " شاخص افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی" تاثیر پذیرتر ین
شاخص در مقوله اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.
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جامع و عملیاتی آشنا باشند .در این مقاله ،مدل مفهومی برای آشنایی با گام های الزم برای تدوین چنین برنامهای ارائه میشود.

در سالهای گذشته تحقیقات مختلفی در حوزهی اقتصاد مقاومتی انجام شده و محققان از زوایای مختلف به مسئله نگاه کرده
و مورد مطالعه قرار دادهاند .اما ایجاد یک نقشه راه برای متمرکز کردن تحقیقات روی اهداف اقتصاد مقاومتی در جهت منافع
بلندمدت و موضوعات استراتژیک و اساسی کشور ،نیازمند نظرات افراد استراتژیست و آیندهنگر است تا با در نظر گرفتن
مسائل کشور ،موضوعات مذکور ،مشخص و جهتدهی شود .آنچه مسلم است ،رهبر معظم انقالب به عنوان یک آیندهنگر
شاخص و آ گاه به مسائل کشور ،بهتر ین منبع برای مشخص کردن این نقشه راه هستند؛ بنابراین ،در این مقاله تالش شده است
تا برمبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و با استفاده از بیانات رهبری در طی هفت سال گذشته،
چارچوب حاکم بر این الگو تعیین و تبیین گردد .هدف ،ایجاد یک چارچوب مفهومی برای کسانی است که در جهت
303

همسوسازی توان اقتصادی کشور با آرمآنهای اقتصادی تعر یف شدهی انقالب اسالمی تالش میکنند و به دنبال تدوین
استراتژیهای متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی برای بخشهای مختلف کشور هستند.
ادامه این مقاله بدینصورت سازماندهی شده است .در قسمت اول ،ماهیت ،ضرورت ،الزامات و ویژگیهای اقتصاد مقاومتی
بحث شده است .اهمیت قسمت اول در درک مفهوم الگوی اقتصاد مقاومتی و دانستن بسترها و الزامات الزم برای شروع
حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است .در ادامه این قسمت ویژگیهای الگو اقتصاد مقاومتی بیان شده که درواقع اگر این الگو

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه376-332 :

را همانند یک پیکر در نظر بگیر یم روح آن همین ویژگی هایی است که بیان شده و در همه برنامهها بایستی مدنظر قرار گیرد .در
قسمت دوم ،وظایف عمومی که شامل همه افراد ،سازمانها و دولت می شود ارائه شده است به این مفهوم که الزم است ،در
هر فعالیتی که فرد یا سازمان قصد انجام آن را دارد ،ارتباط این بندها (وظایف) با فعالیت مورد نظر بررسی و مشخص میگردد.
در قسمت سوم ،وظایفی که به صورت مشخص برعهده سازمان ها یا یک مجموعه ،توسط مقام معظم رهبری تعیین شده
است ،بیان میشود .وظایفی که در قسمت سوم تشر یح میشود به مفهوم منحصرکردن فعالیتهای بخشهای ذکر شده در
موارد گفته شده نیست بلکه بخشهای مذکور ،ضمن در نظر گرفتن الزامات ،ویژگیها و وظایف عمومی (قسمت اول) ،الزم
است وظایف ذکر شده در قسمت دوم را به عنوان محور حرکت خود قرار دهند.
در این مقاله ،روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوی بوده و براساس مطالعات کتابخآنهای استوار است .همچنین،
از لحاظ دستهبندی هدف تحقیق ،این تحقیق در گروه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد.

 -2قسمت اول :ماهیت ،ضرورت و الزامات
در این قسمت به منظور رسیدن به یک دید واحد از الگوی اقتصاد مقاومتی؛ ماهیت ،ضرورت ،الزامات و ویژگیهای این الگو
ارائه شده است.
 1-2ماهیت
اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ در زمینهی مسائل اقتصادی کشور ،چه جور مقاومتی مورد نظر است؟ اگر بخواهیم یک تعر یف
ساده و در عین حال جامع ارائه دهیم باید گفت اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در برابر بحرآنها و تکانههای اقتصادی
جهانی مقاوم است و با سیاستهای ابرقدرتها ز یرورو نمیشود (حسینی خامنهای.)4931 ،
الگوی اقتصاد مقاومتی ،یک الگوی اسالمی ،ایرانی و علمی میباشد که شاخصههای انقالبی و اسالمی در آن دیده شده است
و هدف کلی آن حرکت صحیح اقتصادی کشور میباشد (حسینی خامنهای .)4931 ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
سیاستهایی جامع و فراگیر است که برای تحقق و حصول نتیجه ،در اجرا نیز نیازمند جامعیت و فراگیری میباشد (حسینی
خامنهای.)4931 ،
باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد جهانی در مجموع ،یک کل مرتبط به یکدیگر است و اقتصاد کشور ما نیز در ارتباط و تعامل
با اقتصاد دنیا است و از آن تاثیر می پذیرد .با توجه به سیاست تعامل و تاثیر گذاری انقالب اسالمی در جهان ،ما نیز نیازمند
این ارتباط هستیم (حسینی خامنهای .)4931 ،اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور کشور و فقط انجام یک تعداد

کارهای تدافعی نیست .بلکه این الگوی اقتصادی به یک ملت امکان و اجازه میدهد که حتی در شرایط فشار هم ،رشد و
شکوفائی خودشان را داشته باشند (حسینی خامنهای.)4934 ،
نقطه ی اتکای اقتصاد مقاومتی ،مردم هستند ،یعنی بر محور اقتصاد دولتی نیست ،بر محور اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم،
سرمایه مردم ،حضور مردم تحقق پیدا میکند .این به معنی عدم مسئولیت دولت نیست بلکه دولت ،مسئولیت برنامهر یزی،
زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدایت و کمک دارد (حسینی خامنهای.)4931 ،
آنچه که امکان حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را امکانپذیر میکند وجود استعدادهای سرشار معنوی و مادی ،ذخایر و
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منابع غنی و متنوع و ز یرساختهای گسترده و مهمتر از همه ،برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ
برای پیشرفت در کشور است (حسینی خامنهای .)4931 ،اگر کشوری از ظرفیت داخلی محروم باشد ،نمیتواند یک اقتصاد
مقاوم به وجود بیاورد (حسینی خامنهای.)4931 ،
 2-2ضرورت ها

ضرورت عمده که در شرایط فعلی کشور قابل تصور است شامل موارد ز یر میباشد (حسینی خامنهای:)4931 ،





ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی.
مشکالت مزمن ،مشکالت دیرپا اقتصادی.
تهدیدهای اقتصادی خارجی.
بحرآنهای اقتصادی جهانی.
 3-2الزامات

برای پیاده سازی یک برنامه عملی در جامعه بر اساس یک الگو ،نیاز به فراهم کردن و ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب است
و الگوی اقتصاد مقاومتی از این مسئله مستثنا نیست .بستر و الزامات الزم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را میتوان به
صورت ز یر بیان کرد (حسینی خامنهای:)4931 ،










عزم جدی مسئوالن و مدیران و فعاالن مردمی .مسئوالن و مردم جهت رسیدن به آرمان تعریفشده ،باید تصمیم و عزم جدی
بگیرند تا بتوانند با انگیزه باال وارد میدان عمل شوند.
ورود در میدان عمل .صرف مطرح کردن برنامه ،مشکل را حل نمیکند بلکه این آغاز راه است و بایستی در عمل ،کارها انجام
بگیرد.
تبدیل به برنامه و سیاستهای اجرایی .بایستی بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی ،مدلها و برنامههای استراتژیک و عملیاتی
تهیه گردد .به منظور نظارت و پایش پیشرفت کار الزم است زمانبندی کارها مشخص گردد .در برنامههای تدوین شده ،بایستی
مجریان معلوم بشوند و در هر بخشی زمانبندی ،امکانات الزم و چگونگی تامین آن امکانات بایستی مشخص شود.
هماهنگی میان بخشهای گوناگون .هماهنگی میان بخشهای گوناگون برعهده ستاد فرماندهی است.
نظارت در همهی سطوح .تمامی قسمتهای نظارتی از جمله رهبری ،روسای قوا ،مجمع تشخیص در سطوح باال و دیگر
قسمتها در سطوح پایین ،بایستی به مسئولیت نظارتی که داده شده به طور کامل عمل کنند و روند اجرای برنامهها را تحت نظر
داشته باشند.
رفع موانع .قوانین مزاحم ،موانع حقوقی و قضایی باید شناسایی و برداشته شود .بایستی فعاالن اقتصادی ،کارآفرینان ،مبتکران،
سرمایهگذاران و دانشمندان ،احساس کنند که با موانع غیر معقول مواجه نیستند و بتوانند حرکت کنند.
گفتمان سازی .باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه ،مبانی فکری آن در جامعه مطرح و حرکت در مسیر آن تبدیل به یک
ارزش اجتماعی شود .صداوسیما و رسانههای کشور ،سیستمهای آموزشی (مدارس ،دانشگاهها و  )...نقش اساسی دارند،
ولی این مسئولیت مختص آنها نبوده و تمامی مسئولین ،صاحبان فکر و دلسوزان ،بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ
ارائه بدهند تا مردم بدانند ،معتقد باشند و بخواهند.

مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

امکان شمارش ضرورتهای متعدد با توجه به دیدگاههای مختلف برای ارائه الگوی مقاومت اقتصادی وجود دارد .چهار

 پایش و اطالعرسانی .بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به طور دقیق پیشرفت این کار را پایش کند؛ اطالعات
را گردآوری کند ،پردازش کند و استنتاج کند ،حرکتی را که باید در هر مقطعی و در هر مرحلهای انجام بگیرد مشخص کند ،برای
هر بخشی شاخص سنجش معین کند و در نهایت اطالعرسانی به مردم انجام بگیرد .این مسئولیت برعهده ستاد فرماندهی
است.
موارد فوق الذکر که در واقع بسترها و الزامات الزم در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی هستند ،در شکل  4نمایش داده
شده است.
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شکل  -1بسترها و الزامات الزم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی.

 4-2ویژگیها
الگوی اقتصاد مقاومتی دارای ویژگیهای مشخصی است که الزم است در برنامههایی که بر اساس این الگو تهیه میشود با
تسری این ویژگیها به آنها ،روح این الگو در آنها شکل گیرد (حسینی خامنهای .)4931 ،این ویژگیها شامل موارد زیر
است:







درون زا و برون گرا .درونزا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیتهای خود کشور و خود مردم میجوشد؛ رشد این نهال و این
درخت ،متکی است به امکانات کشور؛ درونزا به این معنا است .اما در عینحال درونگرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی،
به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور ،نه ،درونزا است ،اما برونگرا
است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد؛ با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود؛ بنابراین درونزا است ،اما
درونگرا نیست (حسینی خامنهای .)4931 ،تعامل با دنیا در زمینههای اقتصادی خیلی خوب است اما تعامل هوشمندانه و
تعاملی که معنایش درونزایی اقتصاد باشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
متکی بر دانش و فناوری .نگاه علمی به مسائل کشور  ،توجه به علم و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی بسیاری از مشکالت
را حل خواهد کرد .اقتصاد دانشبنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده و به پیشرفتهای علمی تکیه میکند و اقتصاد
را بر محور علم قرار می دهد (حسینی خامنهای.)4931 ،
عدالت بنیان .یعنی عالوه بر شاخصهایی چون رشد ملی ،تولید ناخالص ملی به شاخص عدالت ،عدالت اقتصادی و عدالت
اجتماعی در جامعه ـ به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد مقاومتی توجه می شود (حسینی خامنهای.)4931 ،
انعطاف پذیر .در شرایط مختلف اقتصادی و در زمانهای مختلف قابل توسعه و بکارگیری باشد.






فرصت ساز و مولد .اقتصادی مقاومتی چه در شرایط تحریم ،چه در شرایط غیر تحریم ،بارور خواهد بود و با ایجاد
فرصتهای جدید به مردم کمک می کند (حسینی خامنهای.)4931 ،
رویکرد جهادی .تقویت فرهنگ جهادی ،خودباوری ،اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی از ویژگیهای اصلی این الگو
میباشد (حسینی خامنهای.)4939 ،
پویا .اقتصادی با تحرک باال که تغییرات شرایط محیطی در آن به راحتی قابل اعمال باشد .درواقع ،تعامل خوبی با محیط
پیرامون داشته باشد.
پیشرو .در عرصهای که در آن فعالیت میکند ،در سطح جهانی در رتبه های اول باشد.
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شکل  2ویژگیهای اصلی الگوی اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد.

مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

شکل  -2ویژگیهای الگوی اقتصاد مقاومتی.

 -3قسمت دوم :وظایف عمومی
وظایف عمومی ،وظایف مشترک مردم و مسئولین (دولت ،قوه قضاییه ،مقننه و  )...میباشد که با توجه به موقعیت مختلف
افراد در جایگاه فرد عادی یا یک مسئول ،تعدادی از آنها شامل او میشود .افراد با مطالعه بخش وظایف عمومی ،مجموعهای
از وظایف که شامل او میشود را مشخص کرده و از آنها در جهت تدوین برنامههای شخصی یا سازمانی استفاده می نماید.
به عنوان مثال ،یک کشاورز در تولید برخی از کاالهای اساسی میتواند نقش موثری ایفا کند و در عین حال بخش دولتی باید
با تنظیم قوانین و حمایت از تولیدات کاالهای اساسی در داخل کشور وظیفه خود را انجام دهد.
 1-3تولید و کارآفرینی
اولویت اول در اقتصاد مقاومتی بحث تولید ملی ،اشتغال و مشارکت مردم در اقتصاد کشور است .تولید و کارآ فر ینی شامل
مولفههای ز یر است:

تولید ملی
مسئله اولویتدار و کلیدی ،تولید است؛ تولید به مفهوم تولید ملی و تولید داخلی میباشد (حسینی خامنهای .)4931 ،تولید
ملی ،اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد است .بایستی صاحبان سرمایه در کشور ،فعالیت تولیدی را ترجیح دهند (حسینی
خامنهای .)4931 ،حمایت از تولید ملی ،آن بخش درونزای اقتصاد کشور است و به این بایستی تکیه شود (حسینی خامنهای،
 .)4934سوالی که مطرح می شود این است که آیا ما این امکانات تولید داخلی را دار یم یا میتوانیم به دست بیاور یم؟ امکانات
ً
الزم را بعضی را به صورت بالفعل و بعضی را میتوانیم به دست بیاوریم .این امکانات عمدتا نیروی انسانی ،مهارت ،سرمایه
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و ابزار کار پیشرفته است .نیروی انسانی ،سی وسه میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین کار هستند .ده میلیون تحصیلکرده
دانشگاهی و نزدیک به پنج میلیون دانشجو در کشور وجود دارد .سرمایه ،یکی از چیزهایی که برای تولید الزم است ،سرمایه
است .عالوه بر امکانات شخصی -که اشخاص خودشان امکاناتی دارند -دولت توانسته است صندوق توسعهی ملی را به
وجود بیاورد .یعنی تولیدکننده داخلی میتواند از این صندوق با سیاستها و برنامهر یزی درست دولتها استفاده کند .ابزار
کار ،جوانی که میتواند موشک ،هواپیما ،سالح نظامی پیشرفته درست کند ،می تواند غنیسازی اورانیوم را از سهونیم درصد
به بیست درصد برساند .آیا این جوان نمیتواند ماشین را برای تولید خودرو یا فالن موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟
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جوانان کشور تواناییاش را دارند؛ بنابراین امکانات تولید در کشور وجود دارد و تولید ،عملی است (حسینی خامنهای،
.)4931
اشتغال و کارآفرینی
بایستی همه مسئوالن و دلسوزان کشور برای ایجاد کار ،تولید ،کارآفر ینی و پر رونق کردن روزافزون تولید در کشور تالش کنند
(حسینی خامنهای.)4933 ،
ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کالن اقتصادی
در اقتصاد مقاومتی بایستی شاخصهایی اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،تولید ملی ،اشتغال ،کاهش تورم ،افزایش بهرهوری،
رفاه عمومی بهبود یابد (حسینی خامنهای.)4931 ،
تکیه بر ظرفیتهای داخلی (ظرفیتهای علمی ،انسانی ،طبیعی ،مالی ،جغرافیایی و اقلیمی)
تامین شرایط فعال سازی کلیه امکانات (مالی ،انسانی و علمی) الزم است (حسینی خامنهای .)4931 ،در اقتصاد مقاومتی
تکیه اصلی برروی ظرفیتهای گسترده داخلی است ،نه به این معنا که امکانات بیرون کشور در نظر گرفته نشود ،بلکه استفاده
حداکثری از آنها بکنیم ،منتها تکیه برروی امکانات داخلی و داشتههای درونی کشور باشد (حسینی خامنهای .)4931 ،آنچه
کشور را نجات میدهد ،تکیه به نیروی داخلی و نگاه به درون است (حسینی خامنهای)4931 ،؛ کارهای بزرگ از بسیاری از
مردم پراستعداد ملت ما بر میآید .پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیر ضروری
است یا مشابه داخلی دارد؛ در این زمینه ،بسیج میتواند به مسئولین دولتی کمک کند (حسینی خامنهای .)4939 ،بسیج
میتواند دستگاههای مسئول را ،هم در جهتدهی ،هم در هدفگذاری و هم در عمل یاری بدهد (حسینی خامنهای.)4931 ،
مردم محوری
تسهیل و تشویق همکاری جمعی در این الگو مورد توجه است (حسینی خامنهای .)4939 ،هرجا مردم میآیند دست خدا
هم هست (ید الله مع الجماعه) .نشانه و نمونه آن ،دفاع هشتساله ،خود انقالب و گذر از گردنههای دشوار این  35سال
است؛ چون مردم در میدان بودند ،کارها پیش رفته است .فعاالن ،کارآفرینان ،مبتکران ،صاحبان مهارت ،صاحبان سرمایه و
ً
نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد که واقعا این نیروها هم بیشمارند (حسینی خامنهای .)4931 ،مردمی
کردن اقتصاد ،جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است .سیاستهای اصل  ۴۴که اعالم شده است ،میتواند یک تحول به وجود
بیاورد .بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ الزم است بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند .سیستم بانکی

کشور ،دستگاههای دولتی کشور ،قوه مقننه و قوه قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند (حسینی خامنهای،
 .)4934با ایجاد مشوق برای بخش خصوصی الزم است برخی از طرحها به بخش خصوصی واگذار شود؛چون االن پولهای
سرگردان (نقدینگی) زیادی در بازار وجود دارد .اگر چنانچه بتوانیم ده درصد از طرحهای دولتی که االن روی زمین مانده را به
بخش خصوصی بدهیم ،یک اتفاق مهمی در کشور میافتد (حسینی خامنهای .)4931 ،بایستی مسئولین به نیروی داخلی
تکیه و اعتماد کنند (حسینی خامنهای .)4931 ،اقتصاد مردم بنیاد یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست ،اقتصاد
مردمی است« .دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا ،دولت مسئولیت برنامهر یزی،
زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدایت و کمک دارد (حسینی خامنهای.)4931 ،

303

 2-3ایجاد عدالت اجتماعی
ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه و سهم بری عادالنهی عوامل در زنجیره تولید ،یکی از موارد اساسی اقتصاد مقاومتی است
(حسینی خامنهای .)4931 ،باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهرهمند شوند (حسینی
خامنهای .)4931 ،به عنوان مثال ،دولت باید روی روستا متمرکز بشود .بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها و به بعضی از

 3-3مدیریت مصرف
مسئله مدیر یت مصرف ،یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای .)4934 ،مدیر یت مصرف براساس
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و با تاکید و ترویج مصرف کاالی داخلی همراه با ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در
تولید میباشد (حسینی خامنهای .)4931 ،اصالح الگوی مصرف (صرفهجویی ،پرهیز از ر یختوپاش ،پرهیز از اسراف و
پرهیز از هزینهکردهای زائد) در درجه اول متوجه به مسئوالن است؛ مسئوالن نه فقط در زندگیهای شخصی خودشان بلکه در
درجه اول در حوزهی مامور یت خودشان باید بجد از ر یخت و پاش پرهیز کنند ،آن وقت این روحیه ،خصلت و اخالق به مردم
سرر یز خواهد شد .اسراف در آب ،نان ،مواد غذایی ،دارو ،وسایل زندگی ،وسایل تجمل و آرایش و مانند اینها ،بخش مهمی
از منابع بالفعل کشور را هدر میدهد (حسینی خامنهای .)4931 ،دولت خودش یک مصرفکننده بسیار بزرگی است .اقالم
روزمرهای که مورد نیاز وزارتخانهها است ،سعی شود همهاش از تولیدات داخلی باشد (حسینی خامنهای.)4934 ،
دستگاههای حاکمیتی ،هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند .خود مردم راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند (حسینی
خامنهای .)4934 ،مردم در همهی سطوح ،تولید ملی را ترویج کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلی» .وقتی
که یک جنس داخلی خر ید میشود به همین اندازه ،کار و اشتغال ایجاد میشود و ثروت ملی افزایش می یابد .خر ید جنس
داخلی یک ضرورت برای مقاومسازی اقتصاد است و بر روی همه چیز کشور تاثیر میگذارد (حسینی خامنهای.)4931 ،
بایستی توجه شود که کار فقط به عهدهی مسئولین نیست ،بلکه کار به عهدهی خود مردم هم هست .وقتی روی تولید داخلی
تکیه میشود ،حتما مصرف داخلی هم مورد توقع است (حسینی خامنهای.)4931 ،
 4-3دانشمحوری
خیلی از افتخارات ملی و بخش مهمی از عزت ملی و بخش قابل توجهی از ثروت ملی به برکت علم به دست میآید؛ مسئله
علم ،تحقیق و پیشرفت در بخشهای گوناگون علمی و کشف سرزمینهای ناشناخته دانش ،برای کشور خیلی مهم است
(حسینی خامنهای .)4934 ،در اقتصاد مقاومتی ،پیشتازی اقتصاد دانشبنیان براساس نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی
نظام ملی نوآوری و با تاکید بر تولید و صادرات خدمات و کاالی دانشبنیان و رسیدن به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
مدنظر است (حسینی خامنهای .)4931 ،وضع علمی کشور این اجازه را میدهد که بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد دانشبنیان
کنیم .یعنی مهمتر ین ز یرساخت اقتصادی برای یک کشور ،وجود نیروهای انسانی است (حسینی خامنهای.)4931 ،
شرکتهای دانشبنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرتر ین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای.)4934 ،
البته الزم است در تشخیص شرکتهای دانشبنیان دقت بشود ،یعنی شاخصهها و مشخصهها معین بشود و شرکت دانشبنیان
استانداردسازی بشود (حسینی خامنهای.)4934 ،
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شهرها ببرد (حسینی خامنهای.)4931 ،

 5-3شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و روانسازی و روزآمدسازی نظارت بر آن
اگر بخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند ،باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم ،بایستی دست
مفسد و سوءاستفادهچی و دورزنندهی قانون و شکنندهی قانون بسته بشود؛ مبارزه با فساد باید جدی گرفته شود .شفافسازی،
شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود ،بایستی فضای رقابتی و با ثبات به وجود بیاید؛ فعال اقتصادی در
این شرایط احساس امنیت خواهد کرد (حسینی خامنهای .)4931 ،تصور نشود بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی میتوان
سرمایهگذاری و کار سالم مردمی داشته باشیم ،همچنین تصور نشود که مبارزهی با مفاسد اقتصادی موجب میشود که ما
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مشارکت مردم و سرمایهگذاری مردم را کم داشته باشیم؛ اینچنین نیست ،چون اکثر کسانی که میخواهند وارد میدان اقتصادی
بشوند ،اهل کار سالمند و اگر تعدادی افراد ناسالم پیدا شوند ،باید با چشمهای تیزبین ،ر یزبین و دوربین مراقبت بود (حسینی
خامنهای .)4934 ،در زمینه تقنین ،فراهم آوردن قوانین مناسب و یا حذف کردن قوانین مزاحم و معارض که به بخشهای
گوناگون اقتصاد مقاومتی کمک کند ،یکی از کارهای مهم است .در مورد تقنین ،دولت محترم باید لوایح مناسب را بیاورد.
مجلس است که بایستی قانون را تصویب کند و یا قانونی را حذف کند (حسینی خامنهای.)4934 ،
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 6-3مدیریت جهادی
ً
مدیر یت بایستی رویکرد و همت جهادی داشته باشد ،با حرکت عادی نمیشود پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیانا خوابآلوده
و بیحساسیت نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد .باید حرکتی که میشود ،هم علمیباشد ،هم پر قدرت باشد ،هم با برنامه
باشد و هم مجاهدانه باشد (حسینی خامنهای .)4931 ،یکی از الزامات ،مدیر یت کارآمد و متعهد و متدین است .برای
بخشهایی که به تولید ،ارتباط پیدا میکند ،الزم است مدیر یتهای کارآمد ،بانشاط ،عالقهمند ،پرانگیزه و قوی تعیین شود
(حسینی خامنهای .)4931 ،عامل مهم مدیر یت جهادی عبارت است از خودباوری ،اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی.
وقتی ما از خدای متعال کمک میخواهیم ،راهها بهسوی ما باز میشود :و من ی َّتق الله یجعل له مخر ًجا  ،و یرزقه من حیث
الیحتسب .این رزقی که در این آیه و در آیات دیگر گفته شده است ،به شکلهای مختلفی به ما میرسد (حسینی خامنهای،
.)4939

 7-3تامین کاالهای اساسی
کاالهای اساسی ،کاالهایی هستند که عدم وجود آنها موجب تعطیلی یا ایجاد مشکالت عدیده در یک سیستم میشود .بر
مبنای اقتصاد مقاومتی ،اولویت اول در تولید داخلی نهادهها و کاالی اساسی و در صورت عدم امکان تولید ،در حال حاضر
اولویت بعدی ،ایجاد تنوع در مبادی تامین کاالهای وارداتی است (حسینی خامنهای .)4931 ،امنیت اقالم راهبردی و اساسی
در کشور بایستی تامین گردد ،بخصوص در درجه اول ،در زمینهی غذا و دارو باید خودکفایی مورد توجه قرار بگیرد (حسینی
خامنهای.)4931 ،
 8-3تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن
گفتمانسازی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یك گفتمان عمومی ،بسیاری از مشکالت را برطرف و کارها را تسهیل
خواهد کرد (حسینی خامنهای)4931 ،؛ در این زمینه ،فرهنگسازی الزم است .با وجود اینکه در این زمینه ،صدا و سیما و
رسانه های جمعی در درجه اول ،مسئولیت دارند ،ولی دستگاههای دیگر و عموم مردم دارای اهمیت کمتر در این زمینه نیستند
و هر کسی در هر جایگاهی میتواند اقدام به فرهنگسازی و گفتمانسازی نماید (حسینی خامنهای.)4934 ،
 9-3رشد بهره وری
بهرهوری ،یعنی از امکاناتی که وجود دارد حداکثر استفادهی بهینه بشود (حسینی خامنهای .)4931 ،تقویت عوامل تولید،
توانمندسازی نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و توجه به مزیتهای مناطق
کشور موجب باال رفتن بهرهوری در کشور خواهد شد (حسینی خامنهای .)4931 ،صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر

هستند ،بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند؛ به این معنا که بهرهوری را افزایش بدهند .بهرهوری ،یعنی کارگر ،کار را با دقت
انجام بدهد؛ حداکثر استفاده از سرمایه انجام بگیرد؛ هزینههای تولید کاهش یابد؛ بعضی از بیتدبیریها ،بیسیاستیها
موجب میشود هزینهی تولید باال برود ،بهرهوری سرمایه و کار کم بشود (حسینی خامنهای.)4931 ،
 11-3استاندارد سازی
استاندارد سازی روشها ،خدمات و کاالها نقش مهمی در ایجاد نظم در کارها ،بهبود کیفیت در جهت رضایت مردم و
همچنین ایجاد شفافیت در فعالیتها و قوانین در جهت مبارزه با مفاسد و تسهیل کارها ایفا میکند.
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 11-3فروش محصول به جای خامفروشی
افزایش فروش صادراتی گاز ،برق ،محصوالت پترشیمی ،فرآوردههای نفتی و سایر محصوالت به جای خامفروشی نفت ،یکی
از برنامههای اصلی اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای .)4931 ،محصوالت معدنی ،یکی از گزینههای جایگزین نفت

شکل  9وظایف عمومی در جهت تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد.

شکل  -3وظایف عمومی در اقتصاد مقاومتی.
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میباشد ،البته بایستی از خامفروشی معادن بشدت پرهیز شود (حسینی خامنهای.)4931 ،

 -4وظایف بخشی
 1-4وظایف دولت (مجموعه دولت و رئیس جمهور)
تشکیل ستاد فرماندهی
پایش و اطالعرسانی و هماهنگی میان بخشهای گوناگون بر عهده ستاد فرماندهی بوده و تشکیل ستاد فرماندهی بر عهده
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دولت میباشد .ستاد فرماندهی بایستی یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه (یعنی همه باید به حرفشان گوش کنند) باشد.
در میدان عمل ،گاهی اوقات یک تعداد موانع پیشبینی نشده و بعضی موانع پیشبینی شده ،پیش میآید؛ بایستی ستاد
فرماندهی بتواند بهصورت ضربتی آن موانع را برطرف کند و راه را باز کند و پیش برود (حسینی خامنهای .)4931 ،نقش
فرماندهی این است که ببیند کدام یک از این کارهایی که انجام میشود ،در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی میگنجد ،کدام
نسبت به اقتصاد مقاومتی بیتفاوت است و کدام ضد اقتصاد مقاومتی است .اینها باید سنجیده بشود؛ دستهی اول تقویت
بشود؛ دستهی دوم ،حتیالمقدور به سمت اقتصاد مقاومتی کشانده بشود و دستهی سوم به طور کامل جلوگیری بشود (حسینی
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خامنهای .)4931 ،ستاد فرماندهی با اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به افراد و سازمانهای پیشرو میتواند نقش تشویق کننده
نیز داشته باشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
قطع تدر یجی وابستگی به بودجه نفت
کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای .)4934 ،یکی از سختتر ین آسیبهای
اقتصادی کشور وابستگی به نفت است .منظور ،عدم استفاده از نفت نیست ،بلکه تکیه بر استفاده حداقلی از فروش نفت خام
است؛ نفت را میتوان به صورت فرآورده به فروش رساند .این یک کار اساسی و مهمی است که باید انجام بگیرد و همت بلندی
الزم دارد (حسینی خامنهای .)4931 ،بایستی فروش نفت خام با فعالیتهای اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین گردد.
امروز صنایع دانشبنیان از جمله کارهایی است که میتواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند (حسینی خامنهای.)4934 ،
کشور باید به جایی برسد که هر وقت اراده کرد ،بتواند سر چاههای نفت را ببندد؛ نه از کمبود مشتری ،نه از نداشتن بازار و نه از
نداشتن پول بهای نفت بترسیم .یکی دیگر از بهتر ین جایگزینها ،محصوالت معادن است که از خامفروشی معادن نیز باید
پرهیز کرد (حسینی خامنهای.)4931 ،
هماهنگسازی و بسیج پویای امکانات
شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی از وظایف دولت است .از زمان ،منابع و امکانات باید حداکثر
استفاده بشود؛ حرکت بر اساس برنامه ،یکی از کارهای اساسی است .تصمیمهای خلقالساعه و تغییر مقررات ،جزو ضربههایی
است که به اقتصاد مقاومتی وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند .نباید سیاستهای اقتصادی کشور در هر زمانی دچار
تذبذب و تغییرهای بیمورد شود (حسینی خامنهای.)4934 ،
تحول اساسی در ساختار و صرفه جویی
صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور ،تحول اساسی در ساختار و منطقیسازی اندازه دولت ،حذف دستگاههای موازی و
غیرضروری از الزامات اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای.)4931 ،
اصالح نظام مالیاتی و درآمدی دولت
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی

اگر چنانچه بنزین سهمیهبندی نمیشد ،امروز مصرف بنزین کشور از صد میلیون لیتر در روز باالتر میرفت؛ بنابر ین اقتصاد
مقاومتی تحر یم بنزین را خنثی کرد .هدفمند کردن یارانهها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی و در راستای اقتصاد مقاومتی
است و میتواند در جهت خنثی کردن تحر یمها استفاده بشود (حسینی خامنهای.)4934 ،
مدیر یت مخاطرات اقتصادی از طر یق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و بهنگام
رصد برنامههای تحر یم و افزایش هزینه برای دشمن
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 2-4وظایف وزارت نفت
وظایف مربوط به وزارت نفت از مطالب (حسینی خامنهای )4931 ،استخراج شده است:




 3-4وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی


تامین امنیت غذا و درمان .ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کاال برای تامین امنیت
غذایی و درمانی کشور الزامی است (حسینی خامنهای .)4931 ،در تولید محصوالت حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛
ً
در این موارد نبایستی به این صورت به مسئله نگاه کرد که امکان تهیه آنها ارزانتر از خارج از کشور وجود دارد .مثال گندم،
بیرون ارزانتر است ،و مانند اینها .در مواد حیاتی باید به خودکفایی رسید (حسینی خامنهای.)4931 ،

کشاورزی اهمیت حیاتی دارد .الزم است نگاه دولت و سیاستهای دولتی به بخش کشاورزی ،نگاه حمایت باشد؛ در
همه جای دنیا از بخش کشاورزی بهوسیله دولتها حمایت میشود (حسینی خامنهای.)4939 ،

 4-4وظایف وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی دولت





اصالح و تقویت نظام مالی.
حمایت هدفمند از صادرات کاال و خدمات .حمایت از صادرات با تاکید بر تناسب ارزش افزوده و ارزآوری مثبت با انجام
بندهای زیر قابل انجام است (حسینی خامنهای.)4931 ،
 تسهیل مقررات و گسترش مشوقها .گاهی اوقات مشوقهای صادراتی داریم ،اما ثبات در این مشوقها نیست ،کم و زیاد
میشود ،تغییر پیدا میکند؛ آن کسی که اهل صادرات است امیدوار به در یافت این مشوقها نیست .چون مسئله صادرات
خیلی جدی و خیلی مهم است ،بایستی مشوقهایش هم مهم باشد (حسینی خامنهای.)4931 ،
 ایجاد ثبات رویه و مقررات.
 تقویت زیرساختهای مورد نیاز صادرات (خدمات ،ترانزیت و .)...
 برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی.
 شکلدهی بازارهای جدید.
 تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات.
 ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت (در صورت نیاز).
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور .وظایف و عملکرد مورد انتظار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور،
انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین منابع مالی از خارج میباشد (حسینی
خامنهای.)4931 ،

مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی



مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق فروش محصوالت ،مشتریان راهبردی ،تنوع روش فروش
و فروش توسط بخش خصوصی.
اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز از طریق افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز با
اولویت میادین مشترک با تاکید بر تولید صیانتی.
افزایش ارزش افزوده صنعت نفت و گاز از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه براساس
شاخص شدت مصرف انرژی و فروش فرآورده.
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شفاف سازی ،روان سازی و روزآمدسازی نظارت بر بازار.
اصالح و تقویت نظام پولی .بانکها باید نقش فعال در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند ،باید خودشان را با مواد سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و برنامهریزیهای دولت در این زمینه تطبیق بدهند (حسینی خامنهای.)4939 ،
گسترش صادرات و گسترش طرفهای تجاری و صادراتی کشور .عمده معامالت تجاری کشور از صادرات و واردات ،با پنج
یا شش کشور است؛ این خالف اقتصاد مقاومتی است (حسینی خامنهای.)4931 ،
واردات کاالهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود ،بایستی ممنوع شود؛ یعنی باید به صورت یک حرام شرعی و قانونی
شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود ،از خارج وارد نشود (حسینی خامنهای.)4931 ،
جلوی قاچاق باید گرفته بشود .بایستی با باالبردن تکنولوژیهای نظارتی ،جلوی قاچاق از مبادی ورودی رسمی مانند گمرکها
و مناطق آزاد گرفته شود .مقصود این است ،نه چیزهای جزئی -اینکه بروند سراغ مغازهها و یا کولهبرهای مرزی و با آنها برخورد
کنند( -حسینی خامنهای.)7336 ،
احساس مسئولیت نسبت به اجناس و اقالم صادراتی و فرهنگ سازی در این مورد .آنچه در صادرات انجام میگیرد ،بایستی
نماینده و نمودار حسن عمل و صحت عمل ایرانی باشد؛ اگر چنانچه اینجور عمل نکنیم ،بیمسئولیتی است .وقتی جنس
نامرغوب را بفرستیم ،خب معلوم است که بازار صادراتی از بین خواهد رفت (حسینی خامنهای.)7336 ،
بخش صنعت و معدن بایستی تحرکشان را افزایش بدهند .بار اصلی بیرون رفتن کشور از رکود و عقبماندگی اقتصادی بر دوش
بخش صنعت و معدن است؛ باید تالش کنند ،ظرفیتها را شناسایی و این ظرفیتها را فعال کنند (حسینی خامنهای.)4939 ،
 5-4وظایف وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی دولت






گسترش روابط بیت المللی در جهت افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی (حسینی خامنهای.)4931 ،
توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه.
دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی.

 6-4وظایف سازمان صدا و سیما ،رسانههای جمعی و وزارتخانههای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی و )...

 تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن (حسینی خامنهای :)4931 ،تبدیل شدن به گفتمان فراگیر و رایج ملی در
کشور.
 7-4وظایف سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه های مرتبط (وزارت صنعت ،معدن و تجارت و )...


افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن (حسینی خامنهای.)4931 ،
 8-4وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارتخانه های مرتبط (وزارت صنعت ،معدن و تجارت و )...




توجه ویژه به علم ،دانش و گسترش کاربردهای عملی آن و حمایت از شرکتهای دانشبنیان؛
ایجاد ارتباط منطقی و صحیح بین دانشگاه و صنعت.

با توجه به مطالب ارائه شده ،مدل مفهومی برای تدوین برنامه استراتژیک سازمانها بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی میتواند
به صورت شکل  1ارائه شود .دقت شود هدف مدل مفهومی ارائه شده ،تبیین پیشنیازها برای تدوین برنامه استراتژیک
سازمانهاست؛ به عبارت دیگر ،تمامی سازمانها به منظور تدوین برنامه جامع استراتژیک باید پیشنیازهای مدل ارائه شده را
رعایت کنند .در مرحله بعد ،با بهرهگیری از نخبگان دانشگاهی و کارشناسان آن حوزه ،برنامه استراتژیک برای هر سازمان تدوین
میشود .الزمه این امر نیز این است که نخبگان و کارشناسان در حوزههای مختلف ،آشنایی کامل با مفاهیم و اصول اقتصاد
مقاومتی داشته باشند.

313

 -5نتیجهگیری
الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحر یم و به علت مشکالت ناشی از آن در یک دهه اخیر ،در قالب "سیاستهای کلی
اقتصاد" با تالش رهبر معظم انقالب و مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اقتصاددانان کشور تهیه و ارائه
شده است .تفکر حاکم بر این الگو ،یک دید جامعنگر و دارای سیاستهای بلندمدت و راهبردی بوده و فقط مربوط به دوران
تحر یم اقتصادی نیست .در این تحقیق ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و بیانات رهبری در طی
هفت سال گذشته بررسی و مطالعه شد .این مقاله با هدف شفافسازی ماهیت ،الزامات ،ویژگیها و چارچوب حاکم بر
الگوی اقتصاد مقاومتی ،به منظور تسهیل در شناخت و کاربری این الگو در برنامههای اقتصادی افراد و سازمانها تهیه گردید.
مدل مهفومی ارائه شده ،گام های الزم برای تدوین برنامه استراتژیک در سطوح مختلف جامعه را بیان میکند .در واقع تا
زمانیکه این گامها طی نشود برنامه تدوینشده برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز از جامعیت الزم برخوردار نخواهد بود و لذا
موقع عملی کردن این برنامهها چالشهای عمدهای بروز خواهد کرد .با توجه به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزم است
تمام ارکان جامعه شامل مردم ،دولت و بخش خصوصی به صورت موثری در تدوین برنامهها و عملیاتی کردن آنها مشارکت
داشته باشند ،مدل مفهومی ارائه شده سعی کرده است وظایف عمومی و بخشی در این حوزه را بیان کند .با توجه به نو پا بودن
این الگو ،زمینههای پژوهشی فراوانی وجود دارد و نیاز به بکارگیری الگو و ابعاد آن در زمینههای مختلف اقتصادی ،تبیین
برنامهها و چارچوبهای اقتصادی برای هر یک از سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی از نیازهای
اساسی کشور است که در این زمینه ،مسئولیت سنگینی بر عهده دانشمندان ،اساتید دانشگاهی و متفکران اقتصادی کشور
میباشد.

مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

شکل  -4مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک یک سازمان با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
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